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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

مضامني السياسات األوروبية لبناء اإلقليم املتوسطي

ملخص

شهدت مرحلة ما بعد الحرب الباردة تحوالت أمنية وسياسية واقتصادية وثقافية عميقة، أثرت على ميزان 
القوة إقليميا ودوليا، وأدت إلى إعادة تشكيل التفاعالت الدولية وفق أنماط جديدة، وتعتبر منطقة البحر 
األبيض المتوسط بضفتيه الشمالية والجنوبية من أكثر المناطق التي تأثرت بهذه التحوالت بالنظر إلى 
األهمية الجيوسياسية للمنطقة ومكانتها في السياسة الدولية وموقعها من استراتيجيات القوى الكبرى، وهذا 
ما ضاعف من حجم التحديات التي واجهت الدول األورومتوسطية في ظل النظام الدولي الجديد وما أفرزته 
متغيراته من فرص ومخاطر جعلت من تعاون الضفتين حتمية أكيدة للتكيف مع الوضع الدولي الجديد في 
المتوسط، فدول الضفة الجنوبية كانت تسعى للبحث عن حضور لها في نظام ما بعد التوازن القطبي، بينما 
كانت الدول األوروبية متكتلة تسعى إلى إحياء الوجود األوروبي العالمي وتطوير عالقاتها التاريخية لبناء 

قطب أوروبي عالمي منافس لبقية األقطابالصاعدة.
في سياق هذه التحوالت سارعت الدول األوروبية إلى تطوير سياساتها المتوسطية لتتجاوز المجال التجاري 
التبادلي نحو إطار أوسع يشمل اإلصالح السياسي واالقتصادي والحوار الثقافي واالجتماعي وفق منظورات 
وآليات تعاونية متساندة، وترتيبات تكاملية ثنائية ومتعددة األطراف،حدد من خاللها الطرف األوروبي مجموعة 
من األهداف التي تعد المرتكزات الكبرى لمجمل تصورات إعادة بناء اإلقليم المتوسطي كفضاء للسالم، واألمن 
رؤية  بذلك   عاكسة  الثقافي،  والتعدد  التنوع  في ظل  االجتماعي  الشاملة،والتعايش  التنمية  واالستقرار، 
االتحاد األوروبي وما يجب أن تكون عليه عالقة وحداته مع دول جنوب المتوسط، فمضامين هذه السياسات 
مكنت الطرف األوروبي من تكييف التحوالت اإلقليمية لصالحه، وتضمين مسار التعاون بين الضفتين رؤية 

استراتيجية ذات أبعاد قيمية تهدف إلى بناء إقليم متوسطي على مقاس القوة المعيارية األوروبية.
الكلمات  الدالة : السياسات األوروبية، البناء اإلقليمي المتوسطي، دول الجنوب.

Abstract 

    The post-cold war phase has seen a profound political, economic, and cultural transformations, which affected the 
balance of power regionally and internationally and led to the restructuring of international interactions according 
to new patterns , The Mediterranean region on both northern and southern is one of the most affected areas of these 
transformations regarding to the geopolitical importance of the region and its position in international politics and its 
location from the strategies of major powers, this has doubled the challenges facing the Euro-Mediterranean countries 
under the new international system , which was produced opportunities and risks which makes the cooperation of the 
two sides inevitable to adapt with  the new international situation on the Mediterranean,  The southern states were 
looking for their presence in the post-polar equilibrium system while the European countries were seeking to revive the 
European global presence and to develop its historical relations to build a global European pole competitor to the  rest 
of the emerging poles.

The Contents  of European  Policies for the Mediterranean 
Region Construction
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مقدمة
نهاية  بعد  األوروبية  اجلماعة  نشأة  منذ  األوروبيون  حاول 
والتارخيية  احلضارية  العقد  جتاوز  الثانية  العاملية  احلرب 
والتأسيس  األورومتوسطية،  العالقات  مسار  طبعت  اليت 
التارخيية  مصاحلهم  على  للحفاظ  جديدة  بنائية  ملقاربات 
اإلقليمية  للبناءات  املتناقض  املسار  باستغالل  الفضاء،  هذا  يف 
مساراتاألقلمة  وفشل  الناجح  األوروبي  اإلقليمي  النموذج  بني 
النظام  حتوالت  مع  العربي  التكيف  مسار  وحتويل  العربية 
املتوسطية،  األقلمة  ملسار  األوروبية  والرؤية  متاشيا  الدولي 
يف  املتوسطي  اإلقليمي  البناء  مسألة  .تطرح  املنطلق  هذا  ومن 
املتعلق بالظاهرة اإلقليمية بكل  سياقني متكاملني، األول وهو 
مضامينها التكاملية والتعاونية واألمنية، ومدى مساهمتها يف 
بناء األمن والتضامن الدوليني، باعتبارها عالقات إقليمية بني 
واجلغرافيا،  التاريخ  صالت  بينهما  جتمع  متجاورتني  ضفتني 
جديدة  وهوية  متضامن،  إقليمي  بناء  تأسيس  إىل  ويسعيان 

إلقليم املتوسط.
والسياق الثاني الذي تطرح فيه الظاهرة املتوسطية وهو سياق 
حتوالت العوملة وما أحدثته من صراع بني احلضارات واألديان، 
النظمية  األزمة  ظل  يف  احلاكمة  القيم  إفالس  وأزمة 
والغرب  الشرق  التقاء  مكان  هو  املتوسط  أن  باعتبار  العاملية؛ 
هما  أساسيتني؛  حضارتني  التقاء  ومكان  واجلنوب  والشمال 
احلضارة الغربية واحلضارة اإلسالمية، ولكنه باألساس فضاء 
اسرتاتيجيات  ويف  العاملية  السياسة  يف  حموري  جيوسياسي 
عاملي  اخنراط  يوجد  لذلك  جتاهلها  ميكن  ال  الكربى  القوى 
للقوى الدولية واإلقليمية املهتمة بشؤون هذا الفضاءللحفاظ 
على مصاحلها وما ميثله موقعها يف املتوسط بالنسبةملكانتها يف 
النظام الدولي واهليمنة العاملية، وهو ما يظهر من خالل هندسة 
العديد من االسرتاتيجيات واملبادرات األمنية واالقتصادية لتلك 
القوى، بينما تنتهج الفواعل األوروبية يف ظل التنافس العاملي 
يف املتوسط سياسات، وآليات ذات مضامني خمتلفة لبناء اإلقليم 

املتوسطي ومحاية مصاحلها.
الديناميكيات  طبيعة  بتفكيك  الدراسة  تقوم  الدراسة:  أهمية 
اإلقليمية املتوسطية انطالقا من التفاعل التارخيي واجلغرايف 

حماولة  يف  املتوسط،  ضفيت  بني  احلضاري  التفاعل  وإفرازات 
املسار  استثمار  وكيفية  التفاعل،  هلذا  األوروبي  الفهم  لتبيان 
املتناقض لألقلمة بني الشمال واجلنوب، وتوظيف ذلك لصاحل 
األوروبيني، بدفع الضفة اجلنوبية إىل تبين املعيارية األوروبية 

وأوربة املتوسط.
خمتلف  مضمون  حتليل  إىل  الدراسة  تهدف  الدراسة:  أهداف 
املقدمة  واملشاريع  واملبادرات  املطروحة  األوروبية  السياسات 
السياسات  تلك  أبعاد  وتوضيح  اجلنوبية،  الضفة  لدول 
وانعكاساتها على الدول املتوسطية املشاركة؛ ومستقبل اإلقليم 

املتوسطي.
إشكالية الدراسة: تعاجل هذه الدراسة إشكالية املسعى اجلدلي 
املسعى  مابني  املتوسطي  اإلقليم  بناء  خبصوص  لألوربيني 
الكامنة، ونطرح سؤال حمدد هو: ما مضمون  املعلن واألهداف 

السياسات األوروبية لبناء اإلقليم املتوسطي، وما هي أبعادها؟
تنطلق هذه الدراسة من مقاربة تارخيية، وتوظيف النظريات 
يف  املتوسط  ملكانة  تفسريها  يف  املختلفة  اجليوبوليتيكية 
األوروبية  السياسات  مضمون  حتليل  ثم  العاملية،  السياسات 
خمتلف  استنتاج  مثة  ومن  املتوسطيوتطورها،  اإلقليم  لبناء 
األبعاد اليت أفرزتها تلك السياسات، وانعكاساتها على جهود بناء 

اإلقليم املتوسطي. 
أوال-اإلطار املفاهيمي لبناء اإلقليم املتوسطي، الشراكة

األبيض  البحر  املتوسطي:  اإلقليم  بناء  وخصائص  املتوسط  ماهية   -1
والبحر  العرب  حبر  )تيتس()1(،  احمليط  بقايا  أو  املتوسط، 
نوسرتوم  )ماري  وحبرنا  العربية،  للشعوب  بالنسبة  الشامي 
marenostrom(عند الرومان، والبحر الكبري يف الكتاب املقدس، 
والبحر األوسط )هايام هاتيخون( يف العربية، والبحر األبيض 
)أكدينز( بالنسبة لألتراك. هو البحر الذي يرتاءى كأنه صمم 
عمدا ليكون مهدا للثقافات)2(، واستقرت الشعوب على تسميته 
بالبحر األبيض املتوسط، وهي التسمية اليت استخدامها ألول 

مرة سولينوس يف النصف الثاني من القرن الثالث امليالدي)3(.
والثقايف،  التجاري  للتبادل  طريقا  القدم  منذ  املتوسط  ظل 
لذلك  واملعريف،  واحلضاري  الثقايف  والتنوع  للتعاون  ومعربا 

In the context of these transformations,  European countries rushed to develop their Mediterranean policy to exceed 
the commercial exchange field towards a broader cross-frame including political and economic reform  ,  cultural 
and social dialogue in accordance with cooperative perspectives and mechanisms ,  and complementary bilateral and 
multilateral arrangements through which the European party has identified a set of objectives which are the major 
pillars for the overall reconstruction of the Mediterranean region as a space for peace, security, stability, comprehensive 
development and social cooperation under the  diversity and multiculturalism, reflecting the vision of the European 
Union and what should be the relationship of its units with the countries of the South Mediterranean, so the contents 
of this policy enabled the European side to adapt regional transformations to its benefits and include the course of 
cooperation between the two sides a  strategic vision with valuable dimensions aimed to build  a Mediterranean region 
on the European standard power.

Keywords: European Policies, Mediterranean Regional Construction, South Countries.
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أن  التخصصات  خمتلف  يف  الدراسات  من  العديد  حاولت 
البحر،  هلذا  تارخيية  مرحلة  كل  يف  املتوسط  ماهية  ترصد 
نظرا ملا ميثله البعد التارخيي واحلضاري هلذا اإلقليم يف كل 
املنطقة)4(،  ملستقبل  احملتملة  واملتغريات  اجلارية  التحوالت 
للفكر اجليوسياسي حيث  املرن  للفهم  فاملتوسط جمال ممتاز 
أن فهم وتفكيك بنية الصراعات اجليوسياسية يف هذا الفضاء 
املتنوعة وخمتلف  التارخيية  للمورثات  إعادة متوضع  تتطلب 
الصراعات)5(، لتكوين أمناط من التصورات اليت متكننا من فهم 

الصراعات احلالية واآلفاق املستقبلية لإلقليم املتوسطي.
يصف املفكر الفرنسي إيدغار موران)Edgar Morin( املتوسط 
يف العهد اليوناني على أنه كان حبر الفلسفة والدميقراطية، 
أثينا  خالهلا  كانت  عدة،  لقرون  اإلغريقية  احلضارة  وعامل 
الشعوب  البحر  هذا  مكن  وقد  املتوسط)6(،  للبحر  عاصمة  أهم 
الشعوب  تلك  تستطع  مل  خالدة  حضارة  بعث  من  الفينيقية 
من تأسيسها يف موطنها األصلي يف الصحاري منطلق انبعاثها 
التجارية  املراكز  متوسط  على  شاهدة  خالدة،  ملدن  وأرست 
وأشار  للمتوسط)7(  االقتصادية  الوحدة  وجمسدة  القدمية، 
اىل  ألوغسطني  املعاصر  سرتابون  اليوناني  اجلغرايف  العامل 
الرومان باعتبارهم سادة املتوسط، بعد أن متكنوا من فتح العامل 
خالل  من  وبقوانينهم  الروماني،  السالم  خالل  من  جبيوشهم 
هلذا  تسميتهم  على  ذلك  وانعكس  والرومنة،  الشعوب  قانون 

)marenostrom( )8(. البحر، البحر لنا أو حبرنا
غاية  وإىل  لقرون  املتوسط  ديانة  املسيحية  كانت  أن  وبعد 
الفتوحات  بظهور  اجلنوب  دور  جاء  والثامن  السابع  القرنني 
اإلسالمي،  املتوسطي  العامل  وحدة  أعلنت  اليت  اإلسالمية 
وجنحت يف أن جتعل القسم الغالب من اإلنسانية ضمن الدائرة 
اإلسالمية)9(، فإىل جانب املسيحية منا اإلسالم وانتشر بسرعة 
فشكل  حقيقية)10(،   إسالمية  حبرية  املتوسط  وأصبح  مذهلة 
بتعبري  أو  والغرب،  الشرق  التقاء  مكان  األديان؛  حبر  املتوسط 
هنري بريين يف كتابه حممد وشارملان،مكانا لصعود حضارتان 
خمتلفتان ومتعاديتان)11(، حيث مثلت دعوات التبشري املسيحي، 
ذلك  من  أوجها  الصليبية،  واحلروب  اإلسالمية،  والفتوحات 

االختالف والصراع املتوسطي.
حبر احلروب الدينية حتول فيما بعد ليصبح حبر اإلمرباطورية 
بدء  حني  اىل  قارات،  ثالث  يف  األطراف  املرتامية  العثمانية 
مشروع التنقيات العرقية والدينية اليت أنهت حبر اخلالفة)12(، 
وأوروبا)13(. األندلس،  يف  اإلسالمي  الوجود  معاقل  ومسحت 

احلضور  حبر  األوروبية  النهضة  ظل  يف  املتوسط  وأصبح 
مابعد  الكربى  القوى  نفوذ  وتسابق  منو  وعودة  اإلمرباطوري، 
احتالل  االستعمارية على  وتكالب احلركة  األوروبي،  الوفاق 
تركيزا  العامليتني  احلربني  فرتة  وشهدت  وآسيا)14(،  إفريقيا 
كبريا على اإلقليم املتوسطي ليكون يف قلب حتوالت اخلارطة 
اجليوسياسية العاملية، ما نتج عنه يف النهاية انتقال هذا اجملال 
من  االستعمارية  باألساطيل  ميوج  فضاء  من  اجليوسياسي 

مشاله اىل حبر يصدح باحلركات التحررية يف جنوبه)15(.
املتوسط  حوض  يف  للعالقات  التارخيية  املقاربة  لنا  ترصد 
اإلشكاليات الكربى اليت تواجه مسار البناء اإلقليمي املتوسطي، 
انطالقا من جدليات اخلصوصية وتناقضات املسار، بني مشاله 

وجنوبه.
هو  وإمنا  مفرد،  لبحر  مسارا  ليس  املتوسطي  اإلقليم  فبناء 
وحبر  ثالث،  وديانات  ثالث)16(،  لقارات  متعدد  حبر  مسار 
وكل  عامليتها،  لتحقيق  تسعى  منها  كل  اإلمرباطوريات؛ 
اخلطوط  فتتالقى  وإرثها،  تارخيها  إنتاج  إلعادة  تسعى  منها 
والتنوع،  الوحدة  حبر  تشكل  املعقد؛  املسار  هذا  وعرب  وتتنافر، 
التعصب  والتوحيد،  والتنافر،الشرك  االتصال  والعداء،  التكامل 
اجلغرايف  والتجزيء  االنكسار  خطوط  وعمقت  والتسامح)17(، 
الشمال  منطقة  بني  التناقضات  خطوط  حدة  من  والسياسي، 
 ، واالستبداد  الدميقراطية  بني  املتخلف،  واجلنوب  املتقدم 
االندماج  واستعصاءات  حمفزات  وبني  والقمع،  احلرية  بني 

والتعدد)18(.
املتوسطي  الفضاء  يف  التفاعل  ملعامل  التارخيية  القراءات  تربز 
املركزية  وإشكالية  ضفتيه،  االنتصار بني  أدوار  وتبادل  تواتر 
املتوسطي، حيث  البناء  املهيمنة واالقصائية يف كل حماوالت 
إما مشاال  الدوام من مركزية مهيمنة  جتسدت وحدته على 
املتوسطية  الفواعل  توجهات  احملددات  هذه  ضبطت  جنوبا،  أو 
ميزت  اليت  اخلصائص  جمموعة  إىل  وأفضت  قرون،  طيلة 
تفاعالت الضفتني، ورمست مسار العالقات بطابعيها الصراعي 
والتكاملي، أسست يف األخري ملا أمساه إيف الكوست بالظاهرة 
املتوسطية، وعنى بها بروز جمموعة جيوسياسية فريدة على 
الصعيد العاملي تتقاطع مع جمموعات أوروبا واألطلسي والعامل 

اإلسالمي.
 )partnership( الشراكة  األورومتوسطية:  الشراكة   -2
املتبادل  االعتماد  نظريات  رواج  ظل  يف  برز  حديث  مصطلح 
اليت  االقتصادية  والتحوالت  الباردة،  نهاية احلرب  مع  خاصة 
فرضت على الدول النامية ضرورة البحث عن صيغ اقتصادية 
السياق جاءت  العاملي، ويف هذا  االقتصاد  جديدة لالخنراط يف 
الشاملة  للعالقات  جديد  األورومتوسطيةكإطار  الشراكة 
برشلونة)نوفمرب  مؤمتر  من  انطالقا  املتوسط،  ضفيت  بني 
حتاول  أورومتوسطية،  أقلمة  مسار  هندس  الذي   )1995
وإعادة  التنظيمية،  والنماذج  التعاون  أمناط  خمتلف  توظيف 
اإلقليم  أجزاء  ودمج  ترتيب  تعيد  بناء  وفلسفات  مناهج  ابتكار 

املتوسطي.
هي:  للشراكة  رئيسية  جماالت  ثالث  برشلونة  مسار  حدد 
اجملال السياسي واألمين واجملال االقتصادي والتجاري واجملال 
هذا  يف  املشاركة  األطراف  وسعت  واالجتماعي)19(،  الثقايف 
إطار تساندي وتضامين  املتبادلة يف  املصاحل  املسار إىل حتقيق 
اهلوة  جتسري  أجل  من  املتبادل  االعتماد  سياقات  يتجاوز 
ظل  ويف  الضفتني،  بني  واالجتماعية  االقتصادية  والفروقات 
165
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هذه املفاهيم املقدمة واألهداف املسطرة فإن مشروع الشراكة 
وإنساني  واقتصادي  سياسي  مشروع  أول  عد  األورومتوسطية 
على  هندسته  مت  احلديثة،  الفرتة  يف  املتوسطي  اإلقليم  لبناء 

أساس مشرتك جلميع القوى األورومتوسطية.
ثانيا-اإلطار النظري جليوبولتيكية املتوسط

اجلغرافية  العوامل  بني  بالعالقة  القدم  منذ  املفكرون  اهتم 
وسياسة الدول، وظهر ذلك يف أفكار املؤرخ اليوناني هريودوت 
وتطورت  ومونتيسكيو   خلدون،  ابن  االجتماع  وعامل  وآرسطو 
اليت  واملخططات  للمنظورات  كجوهر  العالقة  تلك  دراسة 
األخري  هذا  أصبح  أن  بعد  اجليوبوليتيك  منظري  قدمها 
فريدريك  األملاني  اجليوبوليتيكي  له  وضع  علميا  فرعا 
حيوية  لفهم  املتكامل  ومنهجه  أسسه  راتزل)1904-1844( 
اجملال بالنسبة للوحدات السياسية وإدراك خلفيات التباين يف 
الظواهر السياسية واالجتماعية واالقتصادية من منطقة إىل 
البحث  املكان،  فوظيفة اجليبوليتيك هي  أخرى حسب أهمية 
يف أهداف القوى وطموحاتها يف السياسة الدولية انطالقا مما 
هو كائن للوصول إىل ما جيب أن يكون من خالل املخططات 
اجليوبوليتيكا  كانت  فإذا  وضعها،  يتم  اليت  اجليوبوليتيكية 
الدولية  السياسة  يف  أهمية  األكثر  األساسية  األداة  هي 
واليت يسعى أصحابها اىل وضع االسرتاتيجيات األكثر تأثريا 
يعترب  املتوسطي  الفضاء  فان  العاملية   التفاعالت  يف  وحتكما 
عنصر رئيسي يف معظم املعادالت اجليوبوليتيكية اليت وضعت 
عسكريا  اقتصاديا  العامل  على  والسيطرة  القوة  لبناء  كأساس 
واحلضارية  واالقتصادية  االسرتاتيجية  فأهميته  وثقافيا، 
اجليوبوليتيكية  النظريات  جل  يف  مركزية  عنصرا  جعلته 

الكالسيكية واملعاصرة، 
جليبوليتيكية  ورؤيتها  الربية(  احليوي)القوة  اجملال  نظرية   -1
املتوسط: تعترب فكرة اجملال احليوي األساس املشرتك لنظريات 
اجليوبوليتيكيني األملان وتعين استخدام القوة الربية للوصول 
االستجابة  بدافع  الشاغرة  احليوية  واألماكن  املساحات  إىل 
راتزل  وضع  وقد  املستقبلية،  اجتاهاتها  وصنع  الدولة  لنمو 
قوانني لنمو الدولة املساحي واعترب ذلك ضرورة ملزمة لبقاء 
رودولف  السويدي  اجليوبليتيكي  وساند  األملانية)20(،  الدولة 
العضوية  املقاربة  حول  راتزال  أفكار  كيلن)1922-1864( 
أن  يرى  أنه  غري  والدولة،  احلي  الكائن  بني  والنمو  للتوسع 
فكرة اجملال احليوي ال تعين جمرد توسع وانتشار جغرايف بل 
كتلة  إىل  شاغر  مكان  جمرد  من  اجلوار  حتويل  عملية  تعد 
مرتابطة  األفكار  هذه  وتبدو  حيوية)21(،  وسياسية  حضارية 
يوجه  عندما  هوفر)1946-1869(،  هاوس  كارل  أفكار  مع 
البحرية  اإلمرباطوريات  قوة  لتنقل  احليوي  اجملال  فكرة 
أملانية  دولة  وظهور  ثانية  البحر  إىل  انتقاهلا  ثم  الربية  إىل 
كربى، تسيطر على أوروبا وإفريقيا)22(، وهنا تظهر مركزية 
املتوسط يف النظريات اجليبوليتيكية األملانية وأهميته لتأمني 
عملية التوسع والتحول وربط اجملال احليوي للدولة األملانية 

جبناحيها األوروبي واإلفريقي، وبذلك يكون أهم شريان لربط 
أجزاء الكائن احلي األملاني.

Halford MacKinderالعامل هلالفورد ماكندر 2- نظرية قلب 
من  الكثري  ماكندر  اجليوبوليتيكية:طور  املتوسط  ومكانة 
عاملي  بعد  للجيوبوليتيك  أعطت  اليت  اجلغرافية  املفاهيم 
أربع  إىل  العامل  قسم  للتاريخ(  اجلغرايف  )االرتكاز  مقاله  ففي 
 )Heartland(األرض قلب  يف  تتمثل  جيوبوليتيكية)23(،   كتل 
 World(العاملية واجلزيرة  وروسيا،  الشرقية  أوروبا  وتضم 
Inter-(اليت تضم أوروبا،آسيا إفريقيا، اهلالل الداخلي  )Island

واهلالل  والصني،  اهلند  تركيا  النمسا  أملانيا  يضم   )crescent
كند  بريطانيا  أمريكا  ويضم   )Oute-rcrescent(اخلارجي
وأمريكا اجلنوبية وأسرتاليا وطبقا هلذا التقسيم وضع لنظريته 
قلب  حيكم  الشرقية  أوروبا  حيكم  فمن  الشهرية،  معادلته 
األرض ومن حيكم قلب األرض يسيطر على اجلزيرة العاملية 
األساس  هذا  وعلى  العامل،  على  السيطرة  يستطيع  مثة  ومن 
يتبني أن السيطرة على املتوسط يعد مفتاحا رئيسيا للسيطرة 
عليه  تسيطر  اليت  للدولة  يعطي  كما  العاملية،  اجلزيرة  على 
أفضلية اسرتاتيجية وقوة إضافية للسيطرة على بقية مناطق 

العامل.  
 Alfred  )1914-1840( ماهان  الفريد  البحرية  القوة  نظرية   -3
أن  ماهان  يرى  املتوسط:  ملكانة  وتفسريها   Thayer Mahan
واحمليطات  بالبحار  اجليوبوليتيكيةترتبط  السيطرة  و  القوة 
والتحكم يف السواحل واملداخل البحرية االسرتاتيجية كأساس 
القوة  لتحقيق  مرادفة  البحرية  فالقوة  العاملية  للسيطرة 
التجارية وبالتالي بناء حضارة حبرية جتارية كونية، وبعد 
القوى خاصة األسطول البحري الربيطاني  دراسة تاريخ هذه 
وضع معادلة نظريته اجليوبوليتيكية للقوة البحرية ، فحسبه 
حيكم  ومن  العاملية  التجارة  يف  يتحكم  احمليط  يف  يتحكم  من 
يف  يتحكم  وبالتالي  العاملية  الثروة  على  يسيطر  العامل  جتارة 

مصري العامل)24(.
)heartland(األرضي األساس  تعترب  روسيا  أن  ماهان  يرى 

قواعد  بناء  جيب  مثة  ومن  أوراسيا  العاملية  للجزيرة  احليوي 
اجملاالت  إىل  الوصول  من  وحرمانها  حملاصرتها  قوية  حبرية 
املتوسط مكانة  العامل، وميثل  تنفرد مبصري  البحرية حتى ال 
التجارة  طرق  أبرز  يف  يتحكم  كونه  املعادلة  هذه  يف  رئيسية 
واجتاهات نقل النفط ومسارات األساطيل احلربية كماميثل 
الرب  املواجهة اإلسرتاتيجية بني قوى  البحر نقطة تقاطع  هذا 
وقوى البحر للسيطرة على اجلزيرة العاملية.هلذا تسعى القوى 
الدولية حلشد قواها وبناء أساطيل حربية ملضاعفة وتركيز 
املتوسط حنو  )Concentration of power( انطالقا من  القوة 

معركة السيطرة على اجلزيرة العاملية.
 Nicholas(سبيكمان Rimlandلنيكوالس  اإلطار  نظرية   -4
Spykman(:انطلق سبيكمان من أفكار ماكندر لكنه خيالفه 
جمرد  أنها  سبيكمان  )ويرى  اهلريتالند  خبصوص(  الرأي 
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مضامني السياسات األوروبية لبناء اإلقليم املتوسطي

أساس مكاني يفتقر ملقومات القيادة العاملية و ختضع تطوراتها 
احلافة( منطقة  تعد  اليت  احلضارية  للتيارات  احلضارية 

الرميالند) مصدر انبعاثها وهي مفتاح السياسة العاملية واألهم 
حيكم  الرميالند  على  يسيطر  ومن  األرض  قلب  منطقة  من 

اجلزيرة العاملية ويتحكم يف مصري العامل.
يقوم على  وضع سبيكمان يف منوذجه اجليوبوليتكي خمططا 
ثنائية القلب القاري وهالل ساحلي كبري يشمل أوروبا واسيا 
إفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  يف  العربية  والدول  الوسطى 
اسبانيا  ايطاليا  فرنسا  اليونان  املتوسطية  األوروبية  والدول 
أوروبية  حفيتكوينوحدة  أنتنج  اإلطار  لقوى  كان  إذا  وهلذا 
املتحدة  أوروبا  يتوقف علىأن تفرض  النجاح  فإن هذا  غربية، 
سلطانها املطلق علىالبحراملتوسط كل هو الشرق األوسط)25(، 
ومن هنا نبعت فكرة سبيكمان إلقامة حلف األطلسي ومتركز 
القوى  وجه  يف  للوقوف  املتوسط  حوض  يف  اجلنوبي  جناحه 
الربية وحماصرتها وهي الصني روسيا وأملانيا، وإقامة تكتالت 
اقتصادية وشراكات لتنمية منطقة احلافة وتطويرها لقطع 
اليوم  اىل  نشهد  هلذا  الربية،  القوى  إغراءات  أمام  الطريق 
املتوسط  القوى الربية والبحرية عسكريا واقتصاديا يف  تدافع 
املواجهة  وجمال  احلافة،  منطقة  من  رئيسي  جزء  باعتباره 

الربية-البحرية.
مع نهاية  العامل:  الشطرنج وإعادة إحياء نظرية قلب  5- رقعة 
احلرب الباردة وانفراد الواليات املتحدة األمريكية بقيادة العامل 
املخططات  لتوجيه  جيوبوليتيكي  منظور  إىل  احلاجة  برزت 
أكثر  على  والسيطرة  العاملية  اهليمنة  الستكمال  األمريكية 
األمريكية،  لألحادية  معادية  قوى  بروز  ملنع  احليوية  املواقع 
القومي زبيغينيو برجينسكي  وهو ما كان مع مستشار األمن 
الكربى(  الشطرنج  ألوراسيا)رقعة  اجلديد  منظوره  خالل  من 
الذي أعاد احليوية لألفكار اجليوبوليتيكية خاصة نظرية قلب 

العامل.
السابقة  الكالسيكية  اجليوبوليتيكية  النظريات  من  فانطالقا 
الوحيد احملتمل لقيام  املسرح  أوراسيا هي  أن  يرى برجينسكي 
إنهاء  أجل  ومن  األمريكية،  املتحدة  للواليات  رئيسي  منافس 
وحتى  األمريكي  االنتصار  االسرتاتيجيالستكمال  الفراغ  هذا 
ال تنفرد أي قوة بأوراسيا يرى برجينسكي  أنه جيب السيطرة 
على أطراف رقعة الشطرنج الرئيسية وحرمان القوى األخرى 
خاصة روسيا من الوصول إىل اجملاالت البحرية يف األطراف، 
قوى  على  للضغط  اسرتاتيجية  ارتكاز  نقاط  إىل  وحتويلها 
اجليوبوليتيكية  احملاور  أهم  على  بالرتكيز  أوراسيا)26(، 
املتوسط  البحر  يف  وتركيا  قزوين،  حبر  يف  كأذرجبان 
البحرية  اجملاالت  هذه  دون  فمن  األسود،  البحر  يف  وأكرانيا 
أوراسيا  على  السيطرة  قوة  أي  تستطيع  لن  اجليوبوليتيكية 
خاصة  دولة  ألي  العاملية  القوة  تكتمل  لن  املتوسط  دون  ومن 

بالنسبة لروسيا 

 )eurasianism(األوراسي اجليوبوليتيكي  املذهب  يف  6-املتوسط  
اجلديدة  األلفية  بداية  مع  لروسيا  هاجسا  اجلغرافيا  مثلت 
أمام  الرئيسي  اجليوسياسي  الضعف  مسرح  أوراسيا  وكانت 
عودتها إىل جمال النفوذ السوفياتي السابق، ويف ظل متدد حلف 
مشال األطلسيإىل أطراف هذا اجملال وامتداد املشكالت القومية 
جديدة  جيوبوليتيكية  رؤى  دوغني  الكسندر  قدم  البلقان  يف 
األرض،  قلب  إىل  بقوة  روسيا  عودة  خمططات  توجيه  أعادت 
خاصة  البحرية  اجملاالت  يف  الفعال  الروسي  احلضور  وتأمني 

يف املتوسط.
ثنائية  بتنافس  حمكوم  العامل  أن  دوغني  الكسندر  يرى 
تتمثل  التاالسوكراتيا()27(  و  )التيلوركراتيا  جيوبوليتيكية 
قوى  والثانيةهي  روسيا  تقودها  اليت  الرب  قوى  يف  األوىل 
منطقة  يف  تطبيقاتها  الثنائية  هذه  وجتد  الغربية،  البحر 
احلافة حيث تعترب السيطرة على اهلالل الداخلي حمور هذا 
التنافس، وميثل املتوسط أحد أهم نقاط احلسم يف مواجهات 
تلك الثنائية، ومن هنا يظهر األساس االسرتاتيجي الذي يدفع 
أزماتاملنطقة  وإدارة  تفاعالت  يف  لالخنراط  الكربى  القوى 
التحالفات األمنية والتكتالت االقتصادية  املتوسطية وإقامة 
الفضاء  هذا  على  السيطرة  كون  املتوسطية،  الفواعل  مع 
وإفريقيا،  أوروبا  بني  السيطرة  لربط  املقدمات  أوىل  متثل 
خارج  لروسيا  بالنسبة  الرئيسية  االنفتاح  بوابة  وتأمني 
واحمليطني  آسيا  وغرب  إىلإفريقيا  ومنه  االوراسيا،  مسرح 
األطلسي واهلندي، ومن دون املتوسط ال ميكن أن تكون هناك 
ملتعدد  الدولي  للنظام  سيؤسس  الذي  العاملي  القطب  روسيا 

األقطاب.
وضع  املتوسط:  يف  القوى  وسلم   )organski(أورجانسكي  -7
حمورية  إىل  وبالنظر  العامل  يف  للقوى  تصنيفا  أورجانسكي 
املنطقة املتوسطية يف السياسة العاملية واالخنراط الواسع هلذه 
القوى يف شؤون الفضاء فإن التصنيف املذكور يتناغم مع سلم 
القوى يف املتوسط، وميكن وضع التصور التالي لسلم القوى يف 

املتوسط)28(:
الواليات  يف  ممثلة  العاملية  القوى  به  ويعنين  االول  فاملستوى 
تصنف  الثاني  واملستوى  األطلسي،  وحلف  األمريكية  املتحدة 
األوروبي  واالحتاد  الصني  روسيا،  يف  متمثلة  الكربى  القوى 
اللينة وآلياته االقتصادية، أما املستوى  بقوته املعيارية وأدواته 
املتوسطة  القوى  فيضم  املتوسط  يف  القوى  لسلم  الثالث 
كإيران، تركيا، وإسرائيل، واملستوى األخري للقوى الصغرى 
الضفة  من  وأغلبها  املتوسطية  الوحدات  بقية  يف  وتتمثل 
اجلنوبية للمتوسط، حيث جند حتكم القوى العاملية والكربى 
بأدوار  املتوسطة  القوى  بينما حتظى  املتوسطية  التفاعالت  يف 
األوىل يف  القوى  اليت تطرحها  املبادرات واخلطط  حمورية يف 
سياق التنافس والنفوذ وتبقى القوى الصغرى عرضة هلندسات 
القوى الكربى والعاملية وما يسفر عنه سياق التنافس والصراع 

بينهما يف املتوسط اجيابيا وسلبيا. 
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تظهر مضامني هذه النظريات اجليوبوليتيكية التقليدية منها 
واملعاصرة أهمية الفضاء املتوسطي ومركزيته يف اهم احملاور 
نظرية،  كل  حسب  العاملية  السيطرة  عناصر  تتطلبها  اليت 
أغلبهم  كان  الذين  اجليوبوليتيكيني  املنظرين  دفع  ما  وهذا 
املركزية  األهمية  على  بالتأكيد  القرار  لصناع  مستشارين 
واالخنراط  املتوسطي  الفضاء  على  السيطرة  تكتسيها  اليت 
لنجاح  األركان  أهم  كأحد  تفاعالته  كل  يف  االسرتاتيجي 
النظري  فاإلمجاع  عاملية  قوة  لكل  الكربى  االسرتاتيجية 
اجليوبوليتيكي حول أهمية املتوسط أفضى إىل جتميع اجتاهات 
املضاعف  والرتكيز  القرار  لصناع  االسرتاتيجي  التخطيط 
تفاعالت  يف  الواسع  االخنراط  على  الكربى  لالسرتاتيجيات 
هذا الفضاء وحشد القوى الالزمة للسيطرة عليه والتحكم يف 
فواعله، ويف سياق هذا التنافس الدولي للسيطرة على الفضاء 
املتوسطي كان سالح أوروبا القانون والقوة املعيارية وخمتلف 
آليات القوة الناعمة إلعادة بناء اإلقليم املتوسطي حيث سارعت 
لتتجاوز  املتوسطية  سياساتها  تطوير  إىل  األوروبية  الدول 
اإلصالح  يشمل  أوسع  إطار  حنو  التبادلي  التجاري  اجملال 
وفق  واالجتماعي  الثقايف  واحلوار  واالقتصادي  السياسي 
ثنائية  تكاملية  وترتيبات  متساندة،  تعاونية  وآليات  منظورات 
ومتعددة األطراف، حدد من خالهلا الطرف األوروبي جمموعة 
من األهداف اليت تعد املرتكزات الكربى  جململ تصورات إعادة 
واالستقرار،  واألمن  للسالم،  كفضاء  املتوسطي  اإلقليم  بناء 
التنوع والتعدد  الشاملة، والتعايش االجتماعي يف ظل  التنمية 
أن  جيب  وما  األوروبي  االحتاد  رؤية  بذلك   عاكسة  الثقايف، 
تكون عليه عالقة وحداته مع دول جنوب املتوسط، وفق رؤية 
متوسطي  إقليم  بناء  إىل  تهدف  قيمية  أبعاد  ذات  اسرتاتيجية 

على مقاس القوة املعيارية األوروبية. 
ثالثا-تطور السياسات األوروبية لبناء اإلقليم املتوسطي

القيادة  انفالت  منذ  املتوسط  لبناء  األوروبية  املقاربة  تبلورت 
العاملية من القوى األوروبية لصاحل الواليات املتحدة األمريكية 
واالحتاد السوفياتي، وزاد إصرار الطرف األوروبي على تعميق 
رؤيته البنائية هلذا اإلقليم لدعم مكانته يف ظل النظام الدولي 
املتغري  دور  وبروز  األيديولوجي  الصراع  نهاية  بعد  اجلديد، 
إىل  الشرق  من  التهديد  الدولية،وانتقال  العالقات  يف  القيمي 
اإلسالمي  اخلطر  إىل  األمحر  الشيوعي  اخلطر  ومن  اجلنوب، 
األخضر، حيث تطورت املقاربات واملشاريع األوروبية إلعادة بناء 
اقتصادية،  براغماتية  اهتمامات  جمرد  من  املتوسطي،  اإلقليم 
فأمنية ثم ثقافية إىل رؤية بنائية متكاملة األبعاد من خالل 

مشاريع الشراكة األورومتوسطية. 
تتخلى  املتوسطي: مل  اإلقليم  وبناء  املتوسطية  األوروبية  السياسات   -1
أوروبا عن مصاحلها يف مستعمراتها حتى مع انهيارها االقتصادي 
والعسكري عقب نهاية احلرب العاملية الثانية وتغري اخلارطة 
العاملية، وانتهجت جمموعة من السياسات املرحلية إلسرتجاع 
مكانتها العاملية وكانت منطقة اجلنوب املتوسطي أوىل حلقات 

االهتمام اليت استهدفتها السياسات األوروبية.
اتفاقيات  بدأت  اجلزئية)1972-1957(:  األوروبية  السياسات  أ- 
التعاون مع الدول املغاربية  يف صيغة اتفاقيات مزاملة بشكل 
ثنائي جيمع اجملموعة األوروبية وكل دولة متوسطية على 
حدا،تونس واملغرب مارس 1969، مصر 1972، الكيان الصهيوني 
اجلديدة  السياسة  فضاء  يف  اجلزائر  اندجمت  بينما   ،1964
السياسات  هذه  منطلق  كان  افريل1976)29(.  بدايةمن 
املصاحل،  تعارض  نتيجة  أوروبية  خالفات  إىل  وأدت  اقتصادي 

فاحتاجت هذه السياسات إىل رؤية اسرتاتيجية منسجمة.
الشاملة)1972-1989(:لعبت  املتوسطية  األوروبية  ب-السياسات 
تطوير  يف  مهما  دورا  اهلوياتية  وخطاباتها  اليمينية  األحزاب 
مضامني السياسات األوروبية املتوسطية بصيغة موحدة اجتاه 
أساسا  مرتبطة  السياسة  هذه  وكانت   .)30( اجلنوب  منطقة 
متوازن  منط  إجياد  استهدفت  حيث  وتطوره،  األوروبي  بالبناء 
الضفة   دول  مع  اجملموعة  أعضاء  لكل  بالنسبة  العالقات  من 
اجلنوبية، فتم تطوير فكرة التقارب املتوسطي الشامل، ومبزايا 

جديدة لدول جنوب املتوسط.
السياسات األوروبية  1973: تبعا لتطور  العربي األوروبي  ج-احلوار 
جديدة،  جماالت  إىل  التعاون  وترقية  اجلنوبي  اجلوار  اجتاه 
ويف سياق تدشني السياسات األوروبية الشاملة لتأطري عالقات 
التعاون الثنائي مت تدشني قنوات اتصال جديدة من خالل احلوار 
العربي األوروبي، غري أن هذا احلوار ولد يف أجواء عفنة بلغة 
أوفدت  فقد  اآلنية)31(.  الرباغماتية  احلسابات  املساومةومنطق 
قمة اجلزائر نوفمرب 1973 بعد حرب أكتوبر أربع وزراء عرب 
إىل القمة األوروبية بكوبنهاغن ديسمرب 1973، فالعرب كانوا 
يريدون دعما إضافيا من قبل القوى األوروبية إىل جانبهم يف 
سياسية،  رؤية  منطلقهم  كان  وبالتالي  إسرائيل،  مع  النزاع 
بينما كانت رؤية األوروبيني ترتكز أساسا على بعد اقتصادي 

مادي يتعلق بانتظام التموين بالنفطي العربي. 
مصاحلها  حتقق  أن  احلوار  هذا  خالل  من  أوروبا  استطاعت 
جوهرية  تنازالت  أي  تقديم  دون  ظرفية  بتكتيكات  املرحلية 
الطرف  ظل  اليت  النقطة  وهي  اخلارجية  مواقفها  خبصوص 
املوقف  لزعزعة  التنازالت  كل  خالهلا  من  يقدم  العربي 
األوروبي اجتاه القضية الفلسطينية ومل حيقق ذلك أي تقدم 

يذكر.
بعد  املتجددة)1995-1990(:  املتوسطية  األوروبية  د-السياسات 
السياسة  خبصوص  األوروبي  للمجلس  التقيمية  اخلطوات 
ارتأت  فاعليتها  ونقص  ضعفها  على  وتأكيده  الشاملة 
اجلنوب،  مع  للتعاون  أوسع  إطار  تقديم  األوروبية  اجملموعة 
السياسة  بنود  تضمنته  ما  وهذا  اجملاالت.  خمتلف  يشمل 
األوروبية اجلديدة)32(؛ خاصة ما تعلق باالنفتاح اجتاه منطقة 
مرافقة  وباملقابل  املقدمة،  واملساعدات  واقتصادياتها  اجلنوب 
التحول االقتصادي وإعادة اهليكلة االقتصادية يف ظل التحول 
النقد،  صندوق  أقرها  اليت  الشروط  ومع  الليربالي،  النهج  إىل 
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حامسا  منعطفا  كانت  اجلديدة  املتوسطية  فالسياسة  لذلك 
إلعادة بناء عالقات الضفتني، فاملركز التفاوضي العربي كان 
للمشروع  التكاملية  العملية  نضج  مقابل  يف  كبري  تراجع  يف 
اإلقليمي  املسار  هذا  تدعيم  يف  ورغبته  األوروبي،  الوحدوي 

ببناءات جوارية لتقوية مركزه العاملي.
التجديد  عملية  مع  باملوازاة  املتوسطية:  األمنية  احلوارات   - هـ 
والتوسعة الشاملة للسياسات واحلوارات األوروبية، والتحوالت 
اإلقليمية كتأسيس االحتاد املغاربي الذي حقق جناحات هددت 
املكاسب األوروبية يف ظرف وجيز، و التحوالتالدوليةاليت أدت 
طرف  من  االقتصادية  اهليكليات  ضبط  مشاريع  فرض  إىل 
صندوق النقد، بادرت اجملموعة األوروبية إىل البناء املؤسساتي 
للمتوسط، من خالل فتح حوار متعدد مع دول املغرب العربي 
من خالل جتمع 5 زائد 5، و 5  زائد12. احلوار مع املغرب العربي 
بقي  أنه  إال   ،1992 لشبونة  يف  كتل  بصيغة  كان  وإن  حتى 
حتى  اسرتاتيجية،  العتبارات  الثنائي  التفاوض  بفكرة  متشبثا 
من  وبدال  للمغاربة،  تفاوضي  دعم  الكتل  تفاوض  يعطي  ال 
ذلك فان احلوار الثنائي يشتت جهود الوحدة املغاربية، باعتماد 
تكتيكات أوروبية تعطي أفضليات متباينة تفضي إىل تعارض 

اإلرادات الوحدوية.
اجملموعة  اعتمدتها  اليت  السياسات  هذه  على  يالحظ  ما 
أنها مقاربة مرحلية متطورة  املتوسطي  اإلقليم  األوروبية يف 
مقرتنة بتطورات البناء األوروبي الوحدوي، واعتمدت تنقيحات 
وإضافات موسعة، وحتسينات لصيغها استجابة للتحديات اليت 

خلقتها خمتلف التحوالت يف اجلنوب.
اإلقليم  بناء  ومضامني  األورومتوسطية  الشراكة  مشروع   -2
املنشأة   1992 ماسرتخيت  معاهدتي  توقيع  عقب  املتوسطي: 
احملددة   1993 كوبنهاغن  ومعاهدة  األوروبي،  لإلحتاد 
اللتان  لإلحتاد)33(،  االنضمام  وشروط  اجلماعية  للمكتسبات 
الوطنية  املصاحل  مابني  الصامتة  األوروبية  الثورة  شكلتا 
اجتاه  األوروبية  الرؤية  فأصبحت  األوروبية)34(،  والوحدة 
أجل  ومن  املوحدة،  العظمى  أوروبا  منظار  عرب  متر  اجلنوب 
أن  األوروبيني  على  كان  التارخيية  أوروبا  مكانة  مللء  العودة 
اخلارجيلذلك  اجلوار  وإهمال  الداخلية  باألسس  يهتموا  ال 
حتول االهتمام األوروبي باجلوار املتوسطي وتطور كما ونوعا 
من  لألوروبيني،  بالنسبة  وتطلعاته  آفاقه  وازدادت  ومضمونا 
اهتمام اقتصادي إىل اهتمام جتاري ومالي ونفطي، ثم اهتمام 
سياسي وأمين، لرتتقي حلقة االهتمام بالشراكة، لتكون إحدى 
األوروبي  يف  اليت يرتكز عليها اإلحتاد  الدعائم اإلسرتاتيجية 

اسرتاتيجيته إلعادة هندسة احلضور األوربي العاملي.
أ-مشروع برشلونة: كان مؤمتر برشلونة تتوجيا ملسار طويل من 
لشبونة  من  ترمجتها  بدأت  املتوسط،  لبناء  أوروبية  هندسة 
اجتماع  ثم  باليونان1994  وكورفو   ،1993 كوبنهاغن   ،1992
كان  اجتماع   ،1994 أواخر  األملانية  بسن  األوروبي  اجمللس 
أوروبا  تريدها  اليت  الشراكة  منط  ليتبلور   ،)35(1995 جوان 

للعالقات  جديد  كإطار   ،1995 نوفمرب  برشلونة  مؤمتر  يف 
األورومتوسطية.

حدد مشروع برشلونة ثالث جماالت رئيسية للشراكة)36(:
وأمن  سالم  منطقة  لبناء  واألمنية:  السياسية  -الشراكة 
السياسية،  اإلصالحات  خالل  من  املتبادلة  الثقة  وترقية 
وترقية احلكم الراشد ومتكني املرأة واجملتمع املدني وبناء نادي 
سياسي وأمين من الشبكات احلكومية واملدنية بإشراك الفواعل 

اجملتمعية الغري حكومية. 
حر  تبادل  منطقة  حتقيق  واملالية:  االقتصادية  -الشراكة 
الفنية يف  املالي واملساعدة  الدعم  التأكيد على  بالتدريج،  مع 
مواجهة االستعصاءات التنموية واالقتصادية اليت تواجهها دول 
االقتصادية  الشراكة  فان  وبالتالي  ميدا()37(،  اجلنوب)برامج 
اجلانب  من  اجلماعي  التضامن  و  التنموي  التساند  تتضمن 

األوروبي وليس االعتماد املتبادل فقط.
االجتماعي  الثقايف  احلوار  واالجتماعية:  الثقافية  -الشراكة 
خالل  من  للمنطقة  والتارخيي  الثقايف  اإلرث  استثمار  إلعادة 
الفهم املشرتك للتعدد والتنوع ، وإعادة تشكيل التصور احلضاري 
للمنطقة،  ووضع األمناط الثقافية واالجتماعية لبناء التعايش 

املشرتك واالحرتام املتبادل بني شعوب املتوسط.
يتبني من خالل بنود هذه الشراكة أنها حددت جمموعة من 
اليت تشكل جممل  الكربى  املرتكزات  األهداف هي يف حقيقتها 
للسالم،  كفضاء  املتوسطي  اإلقليم  تشكيل  إعادة  تصورات 
بأبعاده  واالستقرار،  األمن  الشاملة،  التنمية   ، والرفاه  الرخاء 
متميز،  حضاري  كإقليم  اجلديدة  واالجتماعية  احلضارية 
قائم على فهم التنوع ، واستثمار التعدد الثقايف إلعادة بناء إقليم 
متماسك، وجعل التنوعات الثقافية قواسم مشرتكة يف تشكيل 
حدودا  تكون  أن  من  بدال  املتوسط،  إلقليم  احلضاري  التصور 

لتقسيم اإلقليم. 
النوايا  جتسيد  وتباطؤ  جدا  لزهيدة)38(  احلصيلة  من  وبالرغم 
كال  أن  إال  اجلنوب  دعم  خبصوص  بها  املصرح  األوروبية 
إصدار  باستحالة  قناعة  إىل  توصال  الضفتني  يف  األطراف 
حكم تقييمي مبكر هلذا املسار، بالنظر إىل الفوارق اجلوهرية 

والعراقيل اليت واجهت ترمجة بنود برشلونة يف اجلنوب.
جمموعة  عن  الصادر  التقرير  كان  األوروبية:  اجلوار  ب-سياسة 
العمل)املتوسط: االقتصاد واهلجرة، برئاسة رميي لوفو 2000( 
االختالفات  ورصد  الضفتني  بني  التقارب  عوائق  إىل  خلص 
برشلونة  ألهداف  الفعلي  بالتجسيد  تسمج  ال  اليت  اجلوهرية 
يف  واحلريات  الليربالي  االنفتاح  مبستوى  تعلق  ما  خصوصا 
احلراك  مع  سبتمرب   11 تفجريات  وتزامنت  اجلنوب)39(،  دول 
األوروبي لتقييم مشاريع الشراكة مع اجلوار، فتكونت بذلك 
الرؤية األوروبية خبصوص اسرتاتيجية األمن األوروبي ملصادر 
التهديدات القادمة من اجلنوب؛ من ركود اقتصادي، وانغالق 
سياسة  اعتماد  فتم  واجتماعي،  تنموي  واضطراب  سياسي، 
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برشلونة،  مشروع  وثغرات  نقائص  لتدارك  جديدة  جوارية 
وملعاجلة إفرازات البيئة اجلديدة اليت كانت يف قلب العقيدة 
القضايا  هذه  على  األمين  املنظور  بإضفاء  األوروبية.  األمنية 
والقانونية  السياسية  األمننة  أدوات  واستخدام  اجلديدة، 
والقيمية وتكوين حلقات من اجلريان على أساس دوائر متحدة 
ملنظورات  واالستجابة  التعلم  لعملية  طبقا  متدرجة  املركز 
األمننة ومشروطية املزيد من أجل املزيد)40(، وطبقا ملخططات 
االستجابة  ومدى   ، املنخرطة  الدول  تقارير  وحصيلة  العمل 

للمبادرة األوروبية للدميقراطية وحقوق اإلنسان)41(.
مل تلق هذه السياسة اجلوارية نفس احلماس واالهتمام الذي 
املفروضة  الشروط  حلزمة  نظرا  برشلونة  مشروع  صاحب 
للدول،  الداخلية  التشريعات  متس  اليت  اإلصالحات  ومطالب 
بينما يف اجلانب املالي واالقتصادي حافظت على نفس خصوصية 
ومشروطية منح املساعدات، واملرتبطة باسرتاتيجيات الظل أي 

منح املساعدات على أقساط طبقا للتقدم احملرز.   
فكرة  هو  املتوسطي  اإلحتاد  مشروع  املتوسط:  أجل  من  ج-اإلحتاد 
خالله  من  حاول  الذي  ساركوزي  نيكوال  الفرنسي  الرئيس 
السياسة  ثقل  مركز  فرنسا  وجعل  نوسرتوم  ماري  فرنسة 
الدولية من جديد لتغيري النظام العاملي)42(، عرب مشروع سياسي 

واقتصادي حياكي اهليأة األممية وملحقاتها)43(.
 2008 جويلية  يف  املتوسط  أجل  من  اإلحتاد  إنشاء  عن  أعلن 
ويقوم  األملانية،  الفرنسية  اخلالفات  تعديل  بعد  بباريس)44(، 
املشرتكة  امللكية  على  دولة   43 يضم  الذي  االحتاد  هذا 
برئاسة  عامة  أمانة  إنشاء  خالل  من  الوظيفي)45(،  والتعاون 
دورية مشرتكة من الضفتني)46(، وتأسيس اجلمعية الربملانية 
عضو)47(،   280 وتضم   ،)PA-UFM(املتوسط أجل  من  لالحتاد 
مجعية  وهي  األورومتوسطية  واحمللية  اإلقليمية  واجلمعية 
استشارية تهدف إىل حتقيق البعد اإلقليمي واحمللي للشراكة 
األورومتوسطية، كما مت استبدال برامج الدعم ميدا باآللية 

األوروبية للجوار والشراكة
إىل  روسيا  وعودة  الصني  انسياب  ظل  يف  أنه  ساركوزي  رأى 
املياه الدافئة، ورغبة أمريكا يف توسيع مشروع الشرق األوسط 
ليشمل املتوسط، فإن مشروع االحتاد املتوسطي سيمكن أوروبا 
بأعماق  الروحية  ارتباطاتها  بعث  وإعادة  هويتها،  استعادة  من 
جذورها التارخيية واحلضارية، بعد أن أدارت ظهرها ملستقبلها 
يف اجلنوب؛ الذي هو مستقبل أوروبا ومستقبل شعوب الضفة 
اجلنوبية أيضا، وتعتمد مقاربة ساركوزي إلعادة بعث وحدة 
املنطقة)48(،  إلرث  والسياسي  الثقايف  التفوق  على  املتوسط 
احلق  فرنسا  مينحان  متداخلتني،  حضاريتني  دائرتني  ضمن 
الطبيعي لقيادة الوحدة املتوسطية كتتويج إلرث طويل، تلعب 
واخللفية  الفرانكفونية  والثقافة  االستعمارية  اخللفيات  فيه 

االسرتاتيجية نقاط ارتكاز حلدود الدائرة املتوسطية
االحتاد  خالل  من  املتوسطية  السياسة  يف  التغيري  جوهر 
املتوسطي هو الرهان األوربي الكبري على املضي يف تتويج عملية 

التعلم املعقد لنقل املعايري األوروبية، وعملية تغيري املعتقدات 
أولويات  ضمن  اجلوار،  يف  األوروبية  املشروطية  خالل  من 

جغرافية متتد من الشرق باجتاه اجلنوب)49(.
اإلقليم  بناء  مقاربة  أن  التحليالت  هذه  خالل  من  يتضح 
املتوسط اتسمت  املتوسطي من خالل مشروع االحتاد من أجل 
بتعميق الطابع املؤسسي والتعاقدي؛ بإنشاء املؤسسات واهلياكل 
املشرتكة لإلشراف على املشاريع، ومن خالل إعداد جمموعة 
خالل  من  التشاركية  العمل  وخطط  واملشاريع  الربامج  من 
السياسية  املأسسة  الثالث:  مستوياتها  املؤسسيةعرب  الصيغة 
االجتماعية  واملأسسة  االقتصادية  املالية  واملأسسة  األمنية 
الثقافية،وهناك ثالث فئات من النخب؛ السياسيني، التكنوقراط 
وفعاليات اجملتمع املدني حيث  تعمل على ترسيخ البعد املؤسسي 
للعالقات االورومتوسطية، كونه ركيزة لتمتني وإدامة هذا 
التفاعالت بني الضفتني، وتعمل أيضا على تعميق  النمط من 
هذه العالقات وربطها جبذور تارخيية وثقافية بغية الوصول 

إىل مصاحلة شاملة يف املتوسط.
قوالب  فتح  املتوسط  أجل  من  لالحتاد  اهلندسة  هذه  تتيح 
متعددة؛ من أجل جتميع املشاريع ضمن مرجل واحد تفرغ فيه 
وحتى  وطنية  والعرب  اجلهوية  اإلقليمية،  التفضيالت  مجيع 
األولوية  ذات  واجملاالت  املهمة  القطاعات  خمتلف  يف  احمللية، 
وترقية  ودعم  شرعية  الغري  اهلجرة  البيئة،  الطاقة،  كقطاع 
تفضيالت  بتفريغ  االحتاد  عمل  هندسة  وتسمح  املرأة،  مكانة 
باألساس  متنوعة؛  وحقوقية  واقتصادية  اجتماعية  تشكيالت 
أن عمل االحتاد يشجع الوسائط املتعددة األطراف، ومنها اهليآت 
اهلندسة اجلديدة  وحتاول  املدني،  وتنظيمات اجملتمع  احمللية 
فضاء  فتح  املتوسط  أجل  من  االحتاد  عمل  إطار  يف  املعتمدة 
خالل  من  األورومتوسطي  العامل  رؤية  عن  فعليا  يعرب  واسع 
قنوات االتصال والتواصل، واملشاركة يف بلورة املشاريع، وكذا 
صنع القرار وفق منط خمتلف متاما عن أطر العمل اإلقليمية 
والتكاملية حتى داخل االحتاد األوروبي، وتبدوا هذه اهلندسة 
يف أكثر جوانبها وكأنها متاثل وحتاكي عمل أجهزة اهليأة 
األممية، من حيث إتاحة اجملال أمام الفواعل الغري حكومية مبا 
يوازي التشكيالت احلكومية، وحماولة خلق عامل الشعوب اىل 

جانب عامل احلكومات لبناء إقليم البحر األبيض املتوسط.
حاول األوروبيون من خالل مشروع االحتاد من أجل املتوسط 
والبلدان  األوروبي  االحتاد  بني  السياسية  بالعالقات  االرتقاء 
املسؤوليات  لتوزيع  أفضل  صيغ  ووضع  الشريكة  املتوسطية 
ملموسة  العالقات  هذه  وجعل  األطراف،  متعددة  عالقات  عرب 
وبارزة من خالل املشاريع اإلقليمية ودون اإلقليمية، وبالرغم 
من ضخامة وأهمية ما قدم من برامج ومشاريع)50(، إال أن هذا 
األوىل  بالدرجة  واألوروبية  الفرنسية  األهداف  خدم  املشروع 
أن  فرنسا  استطاعت  فقد  املتوسطيني،  الشركاء  حساب  وعلى 
تعيد توازنها مع أملانيا داخل االحتاد األوروبي، وأن تعيد توجيه 
السياسة  يف  فرنسا  مكانة  بعث  وإعادة  اجلغرافية،  األولويات 
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الدولية بعد الرتاجع الذي أعقب سياسات جاك شرياك املعارضة 
للواليات املتحدة يف أوروبا والشرق األوسط، وبذلك اخنرطت 
أوروبا من جديد يف القضايا الدولية، واألهم من كل هذا هو 
مع  والتطبيع  الصهيوني  الكيان  إدماج  على  عمل  املشروع  أن 
الدول العربية على حساب القضية الفلسطينية اليت تراجعت 
اىل اهلامش وأصبحت كقضية ثانوية ضمن ملفات ومشاريع 

تناقش يف سياق عام.
ألحداث  كانت  العربي:  الربيع  حتوالت  اجتاه  األوروبية  د-السياسات 
العالقات  على  األهمية  بالغة  انعكاسات  العربي  الربيع 
األوروبية العربية، وان مل تكن تأثرياتها قد أفضت إىل تغيريات 
يف  واسعة  حركية  أحدثت  فإنها  ومباشر  آني  بشكل  جذرية 
سلوك الطرف األوروبي، وأجربته على تعديل سياساته وتعديل 
مرتكزات تلك السياسات من جديد على ضوء مستجدات الساحة 
السياسات  حكمت  اليت  املعادالت  يف  النظر  بإعادة  العربية، 
األوروبية  واملصاحل  االستقرار  كتفضيل  االورومتوسطية؛ 
على حساب دعم الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وما يعنيه ذلك 
االعرتاف  وتسويق  اجلنوب،  يف  التسلطية  األنظمة  دعم  من 
عن  والتغاضي  التسلطية  لألنظمة  الشكلية  بالدميقراطية 

خمالفات حقوق اإلنسان واحلريات.
يف ظل االضطرابات اليت خلفتها التحوالت العربية من سقوط 
الغري  اهلجرة  وطوفان  املسلحة،  امليليشيات  وانتشار  أنظمة 
إىل  إسالمية  أنظمة  وصعود  النفط  إمدادات  تذبذب  شرعية، 
السلطة، سارع االحتاد األوروبي إىل استنفار كامل هيآته، فتم 
العربية  اجلامعة  بني  األوروبي  العربي  احلوار  تفعيل  إعادة 
 ،5 زائد   5 جتمع  اجتماعات  وعقدت  األوروبية،  واملفوضية 
تعديلية  وثيقة   2011 ماي   25 يف  األوروبي  اإلحتاد  وأصدر 
جلوار  جديدة  عنوان)استجابة  محلت  اجلوار  سياسة  ملراجعة 

متغري()51(. 
إىل  تؤدي  ومل  بعد،  فيما  عكسية  كانت  النتائج  أن  نالحظ 
االنتفاضات،  هذه  بداية  يف  صاغته  ما  حنو  على  خمرجات 
الشعبية،  االنتفاضات  الحتواء  تكتيك  جمرد  ذلك  وكان 
واستمالة الفواعل اجلديدة يف الساحة العربية، فقد عاقبت من 
جديد الشعوب العربية على اختياراتها الدميقراطية جملرد أن 
اخليار مل يفرز اجتاهات ختدم مصاحل األوروبيني، مثلما حدث 
وفرته  الذي  والدعم  متاما،  الفلسطينية  محاس  حركة  مع 
لليبيني يف بداية انتفاضتهم واستخدام كل الوسائل القانونية 
والدبلوماسية والعسكرية ملساندة الشعب اللييب كان يف مرحلة 
بناء  إعادة  مرحلة  يف  الليبيني  عن  ختلت  لكنها  الدولة،  هدم 
أهلية منظورة احلسم ألجل  الساحة حلرب  الدولة، وتركت 
غري مسمى. كما أن فرتة حكم اإلخوان يف مصر وقيادة النهضة 
قناعاتهم  األوروبيني  إىل  أعاد  تونس  يف  االنتقالية  للمرحلة 
حساب  على  الديكتاتورية  األنظمة  تفضيل  يف  التقليدية 
قاصرة  زالت  ال  العربية  فالشعوب  الدميقراطية،  اخليارات 
بالنسبة إليهم، ومل تصل بعد إىل مرحلة الرشد اليت متكنهم 

الصائب  االختيار  من  ومتكنهم  بأنفسهم،  شؤونهم  إدارة  من 
األوروبية.  املصاحل  يناسب  ما  اختيار  الذي يعين بشكل مطابق 
فإذا ما أجرب األوروبيون على االختيار بني دميقراطية ال ختدم 
لألنظمة  تغيري  أي  فإن  القائمة  األنظمة  دعم  أو  مصاحلهم 

القائمة حسبهم سيدخل املنطقة يف فوضى غري منتهية)52(.
رابعا- جدليات السياسات األوروبية  لبناء اإلقليمي املتوسطي

والروابط  املصاحل  على  والشعوب  الدول  بني  العالقات  تقوم 
األوروبية  العربية  العالقات  وتنفرد  والثقافية،  اجلغرافية 
تستند  حيث  العالقات،  هلذه  أخرى  بأسس  املتوسط  حوض  يف 
إىل إرث تارخيي مشرتك يتضمن سجال للصراعات واحلروب، 
سجال  السجلني  بني  وما  والتبادل،  للتعاون  آخر  وسجال 
فك  وسياسات  التحرر  وحروب  واهليمنة  السيطرة  من  طويل 
ال  ودينية،  وحضارية  تارخيية  عقدا  خلف  ما  وهو   ، االرتباط 
زالت تستدعيها األجيال التالية يف كل قراءات ملشاهد التحول 
والتغيري، وكل حماوالت إلستشراف مآالت الظواهر واملشكالت 
املشرتك  العمل  منطلقات  وكل  املنطقتني،  كال  تواجه  اليت 
القفز  إذا ما حاولت  الطرفني تطبيع سياساتها  تستعصي على 
اجلماعي  السجل  تناسي  وحماولة  التارخيية،  الذاكرة  على 
الوثيق  االرتباط  حبكم  الضفتني،  من  الشعوب  جيمع  الذي 
عادة  اليت  التارخيية  الذاكرة  بسجالت  اجلماعي  للمخيال 
الضفتني،  من  للدول  املستقبلية  االجتاهات  بوصلة  تكون  ما 
تأثريها  يظهر  اليت  العراقيل  من  جمموعة  رصد  ميكننا  وهنا 

اجلوهري على مسار ومصري بناء اإلقليم املتوسطي ومنها:
للمتوسطية:  األوروبي  املنظور  تسويق  يف  الواقع  مع  اخلطاب  تناقض   -1
العبارات اليت تكررت بصفة  أنواع  من  يالحظ أن هناك ثالث 
قبل  من  كبري  تركيز  مع  األوروبي،  اخلطاب  يف  مستمرة 
اجملتمع  وناشطي  والتكنوقراط  والنخب  األوروبيني  القادة 

املدني يف الضفة األوروبية خصوصا:
حتقيق  للجميع،  واستقرار  وأمن  ورخاء  سالم  أ-منطقة 
الرفاه، إرث مشرتك، التنوع والتعدد الثقايف، فهناك تناقض ما 
إجراء مصاحلة شاملة تضع جانبا  األوروبية يف  الرغبة  يبني 
الرتسبات التارخيية والصراعات واألحقاد البينية الناجتة عن 
التاريخ االستعماري الطويل، والفتوحات اإلسالمية يف أوروبا، 
ولكنها يف املقابل تقفز على الذاكرة التارخيية لشعوب الضفة 
والبشاعة  باجلرائم  لالعرتاف  قيمية  اعتبارات  دون  اجلنوبية 
اليت مارسها االستعمار األوروبي يف الضفة اجلنوبية، أو تقديم 

أي تعويضات عن ذلك.
ب-احلوار املشرتك، تعدد األطراف تبادل اآلراء االجتماعات بني 
الطرفني، ما يوحي بأن أوروبا حتاول جتاوز إطار الفهم اجلديد 
الذي واجهت به النخب الفكرية يف عامل اجلنوب تيارات العوملة 
وخطابات االنتصار الغربي، يف حماولة لرسم واقع آخر يوحي 
يف  اجلنوبية  الضفة  لدول  الكاملة  والقدرة  والندية  باملساواة 
وجتاوز  بأنفسهم،  شؤونهم  إدارة  من  متكنهم  باملثل،  املعاملة 
املعرتضة  األطراف  حتاول  الذي  اجلديد  االستعمار  منطق 
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للعالقات  اجلديد  اإلطار  على  مطابقته  الشراكة  على 
االورومتوسطية .

التمكني  الفرص،  تكافؤ  األعباء،  تقاسم  التضامن،  ج-املساعدة، 
ما  املشرتك،  املصري  املتساندة،   التنمية  القدرات،  لبناء  املشرتك 
يوحي بأن الطرفان يف نفس االجتاه وعلى نفس املسار ويسعيان 
الفوارق  لتجاهل  حماولة  يف  واملصري،  األهداف  نفس  اىل 

اجلوهرية بني الطرفني، والتقليل من حجم اهلوة والقدرات. 
مبسار  األوروبي  اخلطاب  تسويق  يف  التناقض  هذا  أضر  وقد 
املتبادلة  الثقة  بناء  جهود  األورومتوسطية،خصوصا  العالقات 
وهذا  العوملة،  مواجهة  بدائل  وتقديم  املشرتك،  األمن  ورهانات 
الرمسية  اخلطابات  عنه  تعرب  علين  مساران؛  وجود  يؤكد  ما 
وجود  يعكس  كامن  ضمين  آخر  ومسار  املقدمة،  والسياسات 
أبعاد ومقاصد أخرى لبناء اإلقليم املتوسطي وفق رؤية أوروبية 

خالصة. 
يشهد  املتوسط  تاريخ  أن  من  بالرغم  األوروبية:  املعيارية  القوة   -2
على مسار سجالي متواتر لعشرات احلضارات والقوى اليت مرت 
على املتوسط)53( إال أن أوروبا حتاول عرب مسار الشراكة إعادة 
بعث إقليم متوسطي يؤمم كل ذلك التنوع الثقايف واحلضاري 
هو  األوروبي  النادي  أن  وباعتبار  واحد،  حضاري  منوذج  ضمن 
أسرة قيم، وقوة حتويلية )54( وقوة معيارية ترتكز على مخسة 
أسس قيمية هي السالم، احلرية، الدميقراطية، حقوق اإلنسان، 
للتأثري  معيارية  قوة  مفاهيم  تتبنى  فهي  القانون)55(؛  وسيادة 
للتعلم  القابلني  الشركاء  من  حلقات  وتكوين  شركائها  على 
وتغيري املضامني االجتماعية والعقدية لتوسيع احملتوى، وبناء 

إقليم وفق  املعايري األوروبية.
االجتماعي  التغيري  عملية  اجناز  تضمن  املعايري  نقل  سياسة 
عمليات  تضمن  الداخل،حيث  من  الدميقراطي  والتحول 
املعتقدات  نظم  لتغيري  هرمي  تسلسل  عرب  االنتقال  التعلم 
اجلمود  حالة  مقاومة  مع  واالجتماعية  الدينية،السياسية 
السياسات  تلك  على  اجلنوب  دول  يف  الفعل  وردة  والتصدي 
وإنتاج  أوربة  وبالتالي  األوروبية،  املعايري  ترسيخ  إىل  اهلادفة 

غرب جديد داخل اجلوار األوروبي)56(.
األوروبية  فالرؤية  اجلنوب:  من  القادمة  التهديدات  أطروحة   -3
إىل  اجلنوب  دفع  على  األول  املقام  يف  تقوم  املتوسط  لبناء 
اإلعرتاف مبسؤوليته املباشرة والغري مباشرة عن كل األخطار 
والتهديدات اليت يشهدها الفضاء املتوسطي، من جرمية منظمة 
الرئيسي  مصدرها  إرهابية،  وحركات  شرعية  غري  وهجرة 
الصراعات السلطوية واالنغالق السياسي والركود االقتصادي 
تقبل  على  اجلنوب  أنظمة  إجبار  وبالتالي  التنموي،  والفشل 
اإلقليم  بناء  معادلة  يف  العازلة  والكتلة  احلارسة  الدولة  دور 
إىل  اجلنوب  بدول  دفع  ما  هذا  األوربي.  باملنظور  املتوسطي 
رفض هذه املقاربة واإلمتناع عن التعاون يف حلحلة املشكالت 

املتوسطية وفقا للمنظور األوروبي.

4- اإلسالموفوبيا وهوية النادي املسيحي: ال ميكن أن يكون هناك غرب 
من دون وجود أعداء هلذا الغرب)57(، فهذا األخري تصنعه املواقف 
السلبية لآلخر الذي يربهن على قوة منوذج الغرب، وعلى هذا 
األساس نشهد محالت اليمني املتطرف يف أوروبا لنشر اخلوف 
من اإلسالم. مع ما تلعبه دور املقولبات املسبقة للرجل األوروبي 
يف استمرار صناعة اآلخر العدو ومفهوم رهاب اإلسالم انطالقا 
العدو  اآلخر  تكرس  اليت  الساسة  خطب  املستشرقني،  سري  من 

وليس اآلخر الشريك البناء.
من  غابة  املتوسط  شهد  للمتوسط:  األوروبي  البناء  مركزية   -5
إال  املتوسطي)58(  اإلقليم  لبناء  الساعية  واملقاربات  املبادرات 
واألفكار  للمبادرات  استجابة  أو  أهمية  أي  تعطي  ال  أوروبا  أن 
دميومة  وتبقي  اجلنوبية،  الضفة  فواعل  قبل  من  املطروحة 
ارتباط البناء اإلقليمي املتوسطي باملركز األوروبي وحالة البناء 
اإلقليمية  التحوالت  مع  االحتاد  وتكيف  األوروبي  الوحدوي 
يتم تسويق خطابات سياسات تعديلية  والعاملية، وطبقا لذلك 
بني  العالقات  منظومة  لتطوير  القدمية  واملشاريع  للسياسات 

الضفتني مجاعيا وثنائيا.
خامتة

على  السيطرة  دون  من  قوة  اي  سيطرة  ان  تقدم  مما  يتضح 
املتوسط تبقى قوة ناقصة يعرتيها فراغ جيواسرتاتيجي رهيب 
العاملية  ان عودتها  العاملية هلذا ترى روسيا  القوة  ال حيقق هلا 
جيب ان تكون بداية بالوصول اىل املياه الدافئة وطريق الصني 
للتعددية القطبية واملشاركة يف النظام الدولي يقتضي إحياء 
وطاقوية  وجتارية  عسكرية  بقواعد  وربطه  احلرير  طريق 
بينما يقتضي من األمريكيني الستمرار هيمنتهم  املتوسط  يف 
أي  صعود  عدم  منافسة؛  تعديلية  قوى  ظهور  ومنع  العاملية 
منافس يف قلب اجلزيرة العاملية ويف املنطقة األورومتوسطية، 
يف  خاصة  حبرية  مرتكزات  أية  من  القوى  هذه  وحرمان 
السياسي واألمين واالقتصادي للفضاء  فالبناء  املتوسط، لذلك 
من  املتوسطية  الفواعل  بني  بالعالقات  يتعلق  ال  املتوسطي 
االسرتاتيجية  باإلدارة  أيضا  يرتبط  وإمنا  فقط  الضفتني 
للمصاحل اجليوبوليتيكية للقوى الكربى يف هذا الفضاء وموقع 

ذلك من مقتضيات القيادة العاملية. 
املتوسطي  اإلقليم  لبناء  األوروبية  املقاربات  أن  يتضح  كما 
الثقة  لكسب  املباشر  االندماج  على  مضاعف  تتضمنرتكيز 
املشرتك  والتفكري  التشاور  خالل  الضفتني،من  بني  املتبادلة 
املنطقة، وإعداد احللول،  والرتكيز على  يف مشكالت وقضايا 
حول  اجلماعية  الرؤية  لتكوين  األعباء،  وتقاسم  التضامن 
الرؤية  على  التأكيد  مع  املتوسطي.  اإلقليم  يف  املصري  وحدة 
املنطقة وضرورة متالزمات احلل  الشمولية لرتابط مشكالت 
الثقة  لكسب  اجيابية  رؤية  وهي  العالقة،  القضايا  ملعاجلة  
صدق  إىل  فقط  حيتاج  احملتوىواملضمون  وصدق  املتبادلة، 
اجيابي  جوار  إىل  احلسنة  النوايا  وترمجة  والتطبيق،  الواقع 
خدمة  أفضل،  تغيري  أجل  أكثرمن  ويقدم  الكثري  فاعلرييد 
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مضامني السياسات األوروبية لبناء اإلقليم املتوسطي

لتصورات إعادة تشكيل اإلقليم احلضاري املتوسطي. وهذا مير 
وقصور  الوصاية  فكرة  عن  بعيدا  سياسية  شراكة  عرب  حتما 
الشعوب عن صناعة إرادتها، باحرتام خياراتها احلرة، وشراكة 
أمنية  وشراكة  التبعية،  تعميق  فكرة  عن  بعيدا  اقتصادية 
بتنصيبه  اجلنوب  من  القادمة  التهديدات  أطروحة  عن  بعيدا 
الشراكة  تقتضي  بينما  األوروبي،  لإلقليم  حارسية  كتلة 
أرهبة  عن  بعيدا  والتنوع  التعدد  احرتام  الثقافية  االجتماعية 
اخلصوصيات واختاذها كتهديد يف مضامني املكونات األمنية 
البحر  حيول  الذي  األوروبي،  الغربي  األنا  لقيم  واهلوياتية 
اجلنوب،  تهديدات  عن  احلديث  عند  أمحر  حبر  إىل  األبيض 
وحبر أخضر عند استحضار اخلطر اإلسالمي األخضر، وحبر 
يف  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  وضعية  تقييم  عند  أسود 
السرية  اهلجرة  عن  حتدثنا  ما  إذا  ميت  حبر  وحتى  اجلنوب 
باملنطق األوروبي، بينما ينقلب موقفه إىل جتميع أللوان التعدد 

والتنوع عند احلديث عن احرتام خصوصيات دول اجلنوب.
عاملي  معياري  منوذج  يصبح  حتى  املتوسطي  اإلقليم  بناء  إن 
يقتضي مقاربة القوة املعيارية األوروبية متوسطيا،مبحاكاة 
اليت  الناجعة  األوروبية  العالجات  وبلورة  السائد،  العالج 
التارخيية  األحقاد  وجتاوز  احلرب  دمار  من  أوروبا  أخرجت 
اىل بناء وحدوي؛ يقتضي ذلك منظور بنائي مماثل يف املتوسط 
يتوج مسار الشراكة بربوكسل اقتصادي، وناتو أمين، وشنغن 
الشعوب  إرادة  لتمثيل  سياسي  وسرتاسبورغ  مفتوح،  متوسطي 
النمذجة  وليس  التنوع  يف  متوسطي  إقليم  وقوة  املتوسطية، 

القيمية وتنميط ثقافة اآلخر.
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7.4 مليار يورو من بنك االستثمار األوروبي. 2006(،12.75 مليار يورو منها 
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2008

h t t p : / / w w w . u e 2 0 0 8 . f r / w e b d a v / s i t e / P F U E / s h a r e d /
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)45( Annette Jünemann, Eva-Maria Maggi,THE END OF EXTE -
NAL DEMOCRACY PROMOTION?The logics of action in bui -
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ويتوزعون  كالتالي:   280 املتوسطية   الربملانية  اجلمعية  أعضاء  )47(-يتوزع 

كالتالي: 
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)49(- Annette Jünemann, Eva-Maria Maggi, op cit, p115.
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ص152.
)53(- آرنولد توينيب، تاريخ احلضارات ج1،يف قاسم عجاج،العاملية والعوملة، حنو 
عاملية تعددية وعوملة إنسانية،دراسة حتليلية مقارنة للمفهومني،عمان:مركز 

الكتاب األكادميي،2010، ص92
أوروبيا،  قرنا  والعشرين  الواحد  القرن  سيكون  ملاذا  ليونارد،  مارك   -)54(
العبيكان،2009،  كلمة/مكتبة  أبوظيب/الرياض،  عجاج،  حممد  ترمجة:أمحد 

ص12.
)55(-حممد بيلي العليمي، مرجع سابق الذكر، ص39.

)56(- Annette Jünemann, Eva-Maria Maggi, op cit, pp 113-117.
)57( - بشارة خضر، مرجع سابق الذكر، ص38.
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